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Josje Feller
Staaltje girlpower
in ondernemersland

Bakker Pots
Bakker met eigen ICT’er
en relatiebeheerder

Jaap van Essen
Drukker, fondsenwerver,
uitvaartondernemer
en lid Westlands Mannenkoor
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Jaap van Essen
De Westlandse drukker van
origine hielp al heel wat goede
doelen op gang. In Gambia,
maar ook in zijn eigen Westland.
“Je kunt er heel ingewikkeld over
doen, maar het gaat erom dat we
als mensen elkaar gewoon een
beetje moeten helpen.”
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Starters met
een CEO als
klankbord
De Dutch Dream Foundation
koppelt goed gestarte ondernemers een jaar lang aan een
topmanager uit het Nederlandse
bedrijfsleven. Atilla Aytekin
en Zehra Dogan mogen CEO
Ab van der Touw (Siemens)
bellen.

COLOFON
Uitgever: Raad van Bestuur Alfa
Hoofdredacteur: Fou-Khan Tsang
Eindredacteur: Annemiek Pelle
Redactie: Jan Luyendijk, Hoek van Holland
Drs. Annemarie Oord, Diepenheim

Vormgeving: Vormbizz, Hoek van Holland
Fotografie: Frits de Beer, Alkmaar
Druk: Hollandse InDruk, Westland
Redactieadres: Alfa Accountants en Adviseurs,
Postbus 12, 6700 AA Wageningen,
telefoon 088 2531000

Mens in bedrijf wordt zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de uitgave kan Alfa geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud van Mens in bedrijf is toegestaan met bronvermelding.

Mens in bedrijf is een uitgave van Alfa Accountants en Adviseurs.
Wilt u Mens in bedrijf niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@alfa.nl.

12

Hebben we wel een topsportklimaat
voor ondernemers in ons land?

7	Nieuw:
‘Social Bookkeeping’
Alfa en BusinessCompleet.nl

Wie dagelijks de krant openslaat, krijgt een stortvloed van negatief

hebben samen een gratis online

nieuws over zich heen. Het lijkt haast een teneur om ons de put in

boekhoudpakket ontwikkeld.

te praten. Ja natuurlijk, de economische crisis vierde deze zomer zijn
vijfde verjaardag. Waren we eerst nog bang voor een double dip;

De naam: ‘Social Bookkeeping’.

ik ben al gestopt met het tellen van de dips. De werkloosheid is
gestegen tot een half miljoen mensen en het consumentenvertrouwen heeft een

10	Kort nieuws
Fiscaal: BTW-tarief omhoog
van 19 naar 21 procent,

alltime-laagterecord bereikt. De politiek was natuurlijk druk bezig met zichzelf
- lees de verkiezingen - en lijkt ook geen echte visie te hebben hoe we deze crisis
kunnen overwinnen. En als we dan toch gaan sikkepitten, dan stelde de sportzomer natuurlijk ook niet veel voor met een waardeloos EK en een slappe Tour de

Harm Holman

ondernemersvraag,
klanttevredenheidsonderzoek,

konden laten zien waar we groots in zijn. Epke, Ranomi, Dorian, Marianne en de

Voorzitter Harm Holman van de
European Dairy Farmers (EDF):
“Wij zijn meer dan alleen maar
‘die kostprijsclub’. We laten
boeren verder kijken dan hun
eigen bedrijf.”

Alfa in top-3!

dameshockeyploeg deden ons weer even stralen.

17	Retailers missen
goede digitale
strategie

Het verhaal van een bakker
die nooit bakker wilde worden.
Bakker Pots uit Drenthe werkt
ambachtelijk én vernieuwend.

Belangrijkste les die we als ondernemers kunnen leren van onze medaillewinnaars
is dat we lef en doorzettingsvermogen moeten hebben. Epke maakte drie luchtbewegingen die maar weinigen kunnen. In ondernemersland zouden we dat gewoon
‘innovatie’ noemen. Het deed mij een beetje denken aan de overeenkomst die chip-

de combinatie van hun stenen

fabrikant ASML deze zomer sloot met Intel. Ook dat had niemand voor mogelijk

hun producten via internet.

Bakker met
eigen ICT’er en
relatiebeheerder

Innovatie

Retailers worstelen nog met
winkel en het aanbieden van

14

France. Gelukkig waren er dan nog de Olympische Spelen, waar we als klein land

18	Klant versus adviseur

gehouden. De overeenkomst heeft ook een veel bredere economische impact, omdat
ASML heel nauw samenwerkt met een groot aantal toeleveranciers die ook de
vruchten plukken van deze overeenkomst.
Een gezonde boterham of niets?
Toch is er een groot verschil tussen sporters en ondernemers. De eerste hoeven
alleen maar op gezette tijden te pieken, ondernemers - groot en klein - hebben
iedere dag weer opnieuw hun eigen Olympische Spelen. En ze krijgen geen
medailles en applaus, wél gaat het om het verschil tussen een gezonde boterham
verdienen en niets verdienen. Daarom vind ik het jammer dat er daags na de
Spelen wel een politieke discussie ontstond over het topsportklimaat in Nederland,
maar niet over een topondernemersklimaat. En dan doel ik niet op allerlei mooie
maatregelen die vooral gelden voor grote ondernemingen, maar op maatregelen om

Josje Feller (24 jr.) geeft het blad

ons MKB te laten bloeien. Ik denk dan niet aan allerlei subsidies, maar juist aan

‘Vrouw & Passie’ met bijbeho-

het afschaffen van allerlei rare regels die het ondernemen zo lastig maken. Als we

rende website uit en organiseert

willen dat er in het MKB weer gouden medailles worden behaald, dan moeten we

events. Zij neemt het in deze

er ook het klimaat voor scheppen.

editie met plezier op tegen

Succes met zaken doen!

Geert Manting, relatiebeheerder
kantoor Assen van Alfa.

Fou-Khan Tsang
Voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs
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Jaap van Essen (56)

Jaap van Essen:

Commercieel directeur
Hollandse Indruk

“Als hulpverlener moet je
niet overal Nederland van
willen maken”

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Je zult Jaap van Essen
die woorden niet vaak horen gebruiken.
Jaap en dure woorden - dat gaat slecht
samen. Hij dóet liever. De Westlandse
drukker van origine heeft al heel wat
goede doelen op gang geholpen.
Van een psychiatrisch ziekenhuis in
Gambia tot en met een lunchroom in
zijn eigen Westland, die door mensen
met een beperking wordt gerund.
“Je kunt er heel ingewikkeld over
doen, maar het gaat erom dat we
als mensen elkaar gewoon een beetje
moeten helpen.”

HET VAK VAN DRUKKER:

“De creativiteit, hè. Samen met een klant
iets ontwikkelen. Met de geur van papier
en inkt heb ik niet zoveel.”
HET WESTLAND:

“Geboren en getogen. Trots is niet het
goede woord, maar het is wél de streek
waar het gebeurt.”
ALFA:

“Alfa is een laagdrempelige organisatie
met een sociaal hart. Het verhaal is bij
Alfa belangrijker dan de stropdas die je
draagt.”
ZIJN ADVIES AAN DE BV NEDERLAND:

“De schouders eronder. Niet lullen maar
poetsen.”
POLITIEK:

“Kappen met die duizend partijen.
Twee keer ben ik op een gemeenteraadsvergadering geweest, ik zou er nog niet
begraven willen worden.”
WAT VINDEN ANDEREN VAN HEM:

“Ik hoop dat het positief is en dat ze zien
dat het mij niet altijd om het geld gaat,
maar om de toegevoegde waarde.”
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O

p de werkkamer van Jaap van Essen,
commercieel directeur van Hollandse
InDruk in De Lier, hangt een metershoge foto. Stoere Toyota Landcruisers in de
Sahara. Het is de tastbare herinnering aan
een onvergetelijke trip van vijf jaar terug. Met
vijftien opgelapte terreinwagens ging het naar
Gambia, waar behalve de auto’s ook een half
miljoen euro werd gedoneerd voor de bouw
van een psychiatrisch ziekenhuis. Het lijkt een
contrast: als commercieel directeur is het vaak
onderhandelen met het mes op tafel, maar
buiten het werk steunt hij genereus projecten
wereldwijd.
Jaap van Essen: “Wij verkeren in de situatie
dat we iets voor een ander kunnen betekenen.
We klagen hier wel over de crisis, maar
uiteindelijk heeft iedereen hier nog een goede
boterham. Natuurlijk, je merkt ook wel dat het
de afgelopen jaren veel makkelijker ging om
geld binnen te halen voor een project. Maar
dat wil toch niet zeggen dat we het nu maar
niet meer moeten doen?”

Het nieuwste van het nieuwste
Pa van Essen had een drukkerij en het was
niet meer dan logisch dat zoons Mart en Jaap
ook in de zaak zouden komen. “Ik ben als
drukker geboren. Het is nooit in me opgekomen
om iets anders te gaan doen.” Toen Mart er
mee stopte, stond Jaap er alleen voor.
Drukkerij Oldehove was een drukkerij van
naam en faam in Naaldwijk, maar hij zag op

“ We klagen hier wel over
de crisis, maar uiteindelijk

heeft iedereen hier nog een
goede boterham.

’’

tijd in dat het roer om moest. “We drukten
uitsluitend offset en dat nam met de komst
van digitaal drukwerk alleen maar af. Daarom
zijn we overgestapt op digitaal. We hebben
het pand in Naaldwijk van de hand gedaan en
zijn naar een nieuw gebouw aan de rand van
het Westland gegaan. Echt het nieuwste van
het nieuwste hadden we ineens in huis. Dit is
’m, de Kodak Nexpress 3000. Tegelijkertijd is
Oldehove samengegaan met nog twee
drukkerijen, die beide ook gespecialiseerd
waren in offset-drukwerk. Daardoor bieden
we nu het beste van twee werelden. Klanten
die digitaal drukwerk willen kunnen we
helpen, maar klanten die de conventionele
techniek willen ook.”

‘Het is net een uitvaart’
Onder de naam Hollandse InDruk ging
Oldehove verder, met Jaap als commercieel
directeur. Het zijn harde tijden in de drukkerswereld. Ook zijn drukkerij moest reorganiseren. “Dat zijn niet de leukste klusjes; tegen
medewerkers die er vaak al jaren lopen
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Recordopbrengst
Ride for the Roses 2012

Voor ondernemers die software nodig hebben voor hun bedrijf
is er keus genoeg in gratis programma’s: van Customer Relation
Management (CRM) tot projectmanagement, van content
managementsystemen tot tekstverwerkingsprogramma’s. Maar
gratis boekhoudsoftware voor professioneel gebruik - die was er
amper. Totdat Alfa en ondernemersnetwerk BusinessCompleet.nl
de handen ineen sloegen. Het resultaat heet ‘Social Bookkeeping’,
helemaal in de social-trend van tegenwoordig.

Samen met een compagnon zette Jaap van Essen de Uitvaarttruck op poten.

vertellen dat er geen toekomst meer voor ze
is. Nee, makkelijk was het nooit. Ik vergelijk
het altijd een beetje met een uitvaart.”
Jaap kan het weten: toen kennis Wim den
Hollander een keer het idee opperde om een
truck in te richten voor uitvaarten, was hij
direct te porren als mede-investeerder. De
Uitvaarttruck was geboren. Wie wil, kan zich
naar zijn laatste rustplaats laten rijden in een
verbouwde Scania. Een verbouwde vrachtwagen werd stijlvol ingericht voor begrafenisvervoer (www.uitvaarttruck.nl).
Jaap: “De truck heeft nog een keer een prijs
gewonnen tijdens de uitreiking van de Funeral
Awards, een internationaal event voor de
uitvaartsector. We zijn er ook nog een keer
mee bij de VPRO op tv geweest. Hadden
we die week erna meteen drie uitvaarten!”

Twaalf oranje Trabantjes
Overdreven diplomatie is aan Jaap niet
besteed. Hij zegt waar het op staat. Ruwe
bolster, blanke pit: als hij iets voor een ander
kan doen, staat hij klaar. Zijn goededoelen-cv
is gevarieerd. Zes jaar geleden zette hij met
nog twee Westlanders ‘De Westlandse
Hattrick’ op: in twaalf knaloranje en gesponsorde Trabantjes ging het richting Leipzig,
waar het Nederlands Elftal toen de eerste
wedstrijd voor het WK Voetbal 2006 speelde.
Opbrengst: 220.000 euro. Een jaar later was
de bestemming Gambia, nu met die vijftien
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“

Mensen zeggen wel eens:

‘Het is een druppel op een

gloeiende plaat, geld geven’.
Maar géén druppel is
helemaal niks.

’’

opgeknapte Toyota Landrovers. Hij is net weer
terug van een bezoek aan Albanië; een ander
‘hobbyproject’. “Ik was al tien jaar niet meer
in Albanië geweest”, kijkt hij terug. “Wat je
ziet, is dat de armen nóg armer zijn geworden
en de rijken nóg rijker. De hoofdstad Tirana
wordt een westerse stad, maar de jonge
Albanezen trekken het land uit. De corruptie
is er enorm. Mensen zeggen wel eens: ‘Het
is een druppel op een gloeiende plaat, geld
geven’. Maar géén druppel is helemaal niks.
En vaak gaat het goed. In Gambia staat nu
een prachtig gebouw voor psychiatrische
patiënten, professioneel gerund. Daar kunnen
we écht trots op zijn, wat we daar met z’n
allen hebben gerealiseerd. Natuurlijk, je moet
het niet naar Nederlandse maatstaven bekijken.
De mentaliteit is in die landen gewoon heel
anders. Als hulpverlener moet je accepteren
dat je niet overal Nederland van moet proberen te maken. En het moet wel kleinschalig

blijven. Hoe groter een project, hoe minder
grip je erop hebt. Wij kiezen daarom altijd
voor kleinere projectjes, niet de projecten
waar de grote fondsen achteraan zitten.”

Zingen voor de paus
Ondertussen is hij ook nog verantwoordelijk
voor de PR van het Westlands Mannenkoor
waar hij (zingend) lid van is. “Dit jaar hebben
we met het koor gezongen voor de paus in
het Vaticaan. We zijn vijf dagen lang naar
Rome geweest en hebben er nog een paar
optredens gedaan. Het Westlands Mannenkoor is een instituut. We proberen het een
klein beetje te verjongen, ook in leeftijd. Ik
ben met m’n 57 jaar een van de jongsten, dat
zegt genoeg. Maar voor de oude garde moet
het niet te hard gaan, die veranderingen.”
Met een glimlach: “Velen zijn nog uit de tijd
dat het Westlands Mannenkoor uitsluitend
christelijke liederen zong, dus het mag niet
ineens te frivool worden!”
Drie dagen per week werkt hij nog bij
Hollandse InDruk. Officieel hoeft hij geen
veertig uur meer in de week te maken, maar
de teller komt desondanks aardig in de buurt.
“Elke ochtend sta ik om half zes op, zes uur
zit ik op de zaak. Dus die drie dagen zijn wel
lange dagen. Maar ik heb altijd geleerd dat die
eerste uren de beste investering zijn. Je kunt
dan een hoop wegwerken voor de meute
binnenkomt.”

Alfa komt met gratis boekhoudprogramma:

Social Bookkeeping

H

et nieuwe boekhoudprogramma
‘Social Bookkeeping’ mag dan kosteloos zijn, het programma laat zelfs
veel betaalde varianten achter zich. Het is een
pakket dat is ontwikkeld met de ondernemer
in het achterhoofd. Met Social Bookkeeping
hebben ondernemers er een serieus boekhoudpakket bij. Hoe kan het ook anders: Alfa staat
erachter. Wie wil, kan zijn of haar hele financiële
hebben en houwen kwijt in Social Bookkeeping:
van CRM tot artikelbeheer, van verkoop en
inkoop tot kas en bank. Een beetje administratief inzicht is genoeg. Ook software installeren
(en upgraden) is verleden tijd: Social Bookkeeping werkt ‘in the cloud’.
De ondernemer kan zijn boekhouding dus
bijhouden vanaf elke computer met internetaansluiting.

Instructieve video’s
Het programma wijst eigenlijk zichzelf, maar
voor wie er behoefte aan heeft, is er extra
begeleiding te vinden op de site. Voor de
ondernemer met basiskennis van boekhou-

den is er een verkorte handleiding. Voor de
ondernemer die nog moet leren boekhouden
is er een uitgebreide handleiding ‘boekhouden
voor dummies’.
Ook laten instructieve video’s de ondernemer
zien hoe hij stap voor stap te werk moet gaan.
Een mooie - en slimme - toevoeging voor de
ondernemer is de mogelijkheid om de eigen
cijfers te kunnen vergelijken (benchmarken)
met die van branchegenoten. Dit sociale
aspect keert terug in de naam ‘Social Bookkeeping’. Deze benchmarkgegevens leveren
de ondernemer bruikbare stuurinformatie op.
Veilige opslag van alle gegevens van de ondernemer is gewaarborgd en het benchmarken
gebeurt uiteraard geanonimiseerd.

Interesse om professioneel aan de slag
te gaan met een gratis boekhoudpakket?
Kijk dan op www.bc.nl en klik bovenaan
‘Gratis Online Boekhouden’ aan.

B

ijzonder is het elk jaar weer; om al
die mannen en vrouwen zo toegewijd
op de pedalen te zien staan. Een enorm
peloton dat de Ride for the Roses rijdt.
Ieder op zijn eigen niveau - de cycletour
van 100 km, of liever toch de toertocht van
25 of 50 km - maar wel met een overduidelijk collectief doel. Zoveel mogelijk geld
ophalen voor de strijd tegen kanker! Dat
is ook dit jaar uitstekend gelukt, met een
recordopbrengst van 2,1 miljoen euro!
Namens Alfa fietsten medewerkers, klanten
en relaties op 9 september jl. in het Westland
maar liefst 165.000 euro bij elkaar voor
KWF Kankerbestrijding. Bij de finish in
Naaldwijk wachtte iedere deelnemer de
kenmerkende rode roos; symbool voor een
morgen voor iedereen. Want we kunnen er
helaas niet omheen: kanker komt in ieders
familie- of kennissenkring steeds vaker
voor. Ronduit positief is het nog steeds
groeiende enthousiasme voor deelname
aan de Ride for the Roses. Namen er vorig
jaar nog 500 mannen en vrouwen namens
Alfa deel (opbrengst 80.000 euro), op
9 september jl. stapten er nog eens 250
personen extra op de fiets. Ben Vijverberg en
Toni di Addario, directie van Alfa Naaldwijk,
hebben de cheque met het fraaie eindbedrag
ter plaatse overhandigd aan KWF Kankerbestrijding. Fietst u volgend jaar op
8 september ook mee in Ede?
Zie ook:
www.alfa.nl/ridefortheroses
of www.ridefortheroses.nl.
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Zehra Dogan
Directeur Dutch Dream
Foundation

Als beginnende ondernemer een

vliegende start achter de rug hebben,

ervaren CEO als klankbord hebben.

belanden vaak in een soort drijfzand.

Wat begon als een wild idee van het

En wat is er dan mooier dan even

echtpaar Zehra Dogan en Atilla

Ab van der Touw, CEO bij Siemens

Aytekin, is drie jaar later een succes-

Nederland, te kunnen bellen voor een

verhaal. Ambitieuze bedrijven die de

advies?

“Ab, hoe doe
jij dat nou
bij Siemens?”

Z

“Het boek van mijn echtgenoot. Over de
kansen en de valkuilen voor bi-culturele
ondernemers.”

elf had ze ervaring met Nederlandse
ondernemers die in Turkije voet aan
de grond wilden krijgen. Een faillissement van echtgenoot Atilla Aytekin deed
de rest. Voor Zehra Dogan werd in één keer
duidelijk dat er perspectief was voor een
goede begeleiding van ondernemers. De
Dutch Dream Foundation was een feit, met
Zehra als directeur en Atilla als voorzitter. Met
het project ‘Dare to have a dream’ geeft de
stichting nieuwe ondernemers een zetje in de
rug. “Wat mij altijd opvalt, is dat Nederlandse
ondernemers faalangst hebben. Failliet gaan
is een schandvlek op je cv. In Amerika en in
mijn geboorteland Turkije zeggen ze: ‘Wees
blij dat je die ervaring hebt opgedaan’.”

DUTCH DREAM FOUNDATION:

Topmanagers uit bedrijfsleven

“Zoiets bestond in Nederland nog niet,
met learning en fun als componenten.”

De Dutch Dream Foundation gaat inmiddels
het derde jaar in. Doelstelling in eerste
instantie: ondernemers die net hebben leren
vliegen - géén starters - een jaar lang koppelen
aan een topmanager uit het Nederlandse
bedrijfsleven. Ab van der Touw van Siemens
was één van die coaches. Namens Alfa namen
Marco Korff (voormalig voorzitter van de
Raad van Bestuur) en Marco Vermin (nu lid
van de Raad van Bestuur) een ondernemer
onder hun hoede. “Eén keer per maand
spreken de koppels elkaar. Tussendoor is er
contact via e-mail en telefoon. De ondernemers
leren vooral bestuurlijke vaardigheden van
de topmanagers: waar loop je tegenaan,
wat voor type bedrijfsvoering past er bij jouw
bedrijf? Maar de kopstukken leren ook van
de beginnende ondernemers, die gedreven
en gepassioneerd zijn.”

AFKOMST:

“Sivas in Turkije, een klein dorpje. Ik ben
een dorpsmeisje, houd van de natuur.”
ATILLA’S DUTCH DREAM:

HAAR EIGEN DROOM:

“Verschillende werelden bij elkaar brengen
en ervaringen doorgeven.”
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN:

“Héél belangrijk in het project. Het harde,
rationele zakendoen krijgt een meer
mensgericht gezicht.”
SULTAN PARELS:

“Mijn zus woont en werkt in Shanghai.
Samen hebben we een nieuw bedrijf
opgezet in modeaccessoires.”

8

Groot netwerk
Na elf koppels in het eerste jaar en twintig
in de tweede etappe krijgt de Dutch Dream
Foundation snel bekendheid. In ieder geval bij
de ondernemers. Coaches met een overvolle
agenda warm maken is een ander verhaal.
Zehra: “Een CEO kom je niet snel op straat
tegen. Die spreken we aan op persoonlijke
titel. In de twintig jaar dat ik in het zakenleven
zit, heb ik een groot netwerk opgebouwd.”
De juriste van huis uit richtte al eerder
Crossing Bridges op; een consultancybureau
om Nederlandse ondernemers wegwijs te
maken in Turkije. Ook voorzitter en echtgenoot Atilla Aytekin kent ‘half’ Nederland. Hij
bouwde Baan Software uit tot een succes in
Turkije, zag een ander bedrijf stranden en is
nu CEO bij Triodor Software.

Zehra: ”Een CEO kom je niet snel op straat tegen.”

elk jaar met alle ondernemers en coaches naar
een wereldstad: vorig jaar was dat Istanbul,
volgend jaar wordt het een stad in China of
Rusland. Aan het eind van het project reiken
we awards uit aan het beste koppel en de beste
ondernemer.” Die uitreiking staat voor dit jaar
gepland op 26 november bij de Staatsloterij in
Den Haag, die ook een coach levert.
Uiteenlopende ondernemers deden al mee
met het project: van een car-cleaningbedrijf

“ Naast coaching bieden we ook opleidingstrajecten,
met masterclasses, gastcolleges, onderzoek en
‘Dare to have a dream Days’. ’’
Expertisecentrum voor
ondernemers
De ambities zijn groot. De Dutch Dream
Foundation moet een expertisecentrum voor
getalenteerde ondernemers worden, met
partners als De Baak, de Kamer van Koophandel
en de Hogeschool Utrecht. Zehra: “Naast
coaching bieden we ook opleidingstrajecten,
met masterclasses, gastcolleges, onderzoek
en ‘Dare to have a dream Days’. Ook gaan we

tot een detacheerder. Het accent ligt op de
begeleiding van bi-culturele ondernemers;
ondernemers tussen twee culturen in. “Onze
ervaring is dat het vooral bij die ondernemers
niet automatisch gaat. Terwijl die groep een
grote meerwaarde heeft voor de Nederlandse
economie. Volgend jaar staat een onderzoek
op het programma om die waarde in kaart te
brengen. Het onderzoek moet uitmonden in een
soort Quote-100 van nieuwe ondernemers.”
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KANTOORORGANISATIE

Alfa neemt

MKB
Subsidiezaken

BTW

FISCAAL

Ondernemersvraag:
Kunnen BTW-teruggave en aftrek
na verbouwing ongedaan worden gemaakt?
Een ondernemer is eigenaar van een kapperszaak. Hij heeft daarvoor de

over

kelder van zijn woning verbouwd. De woning is privé en de kelder staat

Alfa Subsidieadviseurs heeft op 15 augustus jl. MKB Subsidiezaken overgenomen
van BusinessCompleet.nl. MKB Subsidiezaken gaat nu verder onder de naam Alfa
Subsidieadviseurs. De overname van MKB
Subsidiezaken is voor Alfa Subsidieadviseurs
een waardevolle uitbreiding voor haar
subsidiedienstverlening. De organisatie
adviseert op het gebied van subsidies,
fiscale tegemoetkomingen, fondsen en
door de overheid gesteunde financieringen
en kredieten.

voor de onderneming. Zijn vraag is nu: ‘Voor de verbouwing is gebruik

Kijk op:
www.alfa-subsidies.nl

‘op de zaak’. Na de verbouwing besluit hij de kelder toch niet te gebruiken
gemaakt van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en is de BTW
teruggevraagd. Wat is daarvan nu het gevolg?’
De kelder gaat over van de zaak naar privé.
Voor de inkomstenbelasting moet die overgang worden aangemerkt als verkoop. Het
verschil tussen marktwaarde en boekwaarde
behoort tot de ondernemingswinst. Deze
ondernemer maakte gebruik van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor de investering
in bedrijfsmiddelen. In zijn geval kocht hij
die bedrijfsmiddelen aan voor de verbouwing
van de kelder. Maar nu de bedrijfsmiddelen
uiteindelijk toch niet worden gebruikt voor
zijn kapperszaak, verandert de situatie. De
KIA-regeling bepaalt dat er winstbijtelling
plaatsvindt als de bedrijfsmiddelen binnen vijf
jaar buiten de onderneming worden geplaatst,

zoals hier. Ook moet de BTW worden gecorrigeerd. De ondernemer heeft de BTW die bij
de verbouwing bij hem in rekening is gebracht
als voorbelasting afgetrokken. Maar nu de
investeringen niet voor de onderneming zijn
gebruikt, moet het volledige BTW-bedrag van
de verbouwing alsnog worden terugbetaald.
De reden: het was direct na de verbouwing
al duidelijk dat de ruimte niet zou worden
gebruikt voor de onderneming.

Lees de uitgebreide versie van deze
ondernemersvraag op
www.alfa.nl/btw-naverbouwing

ALGEMEEN

Doorlopend m/weten hoe u over ons denkt: eerste resultaten

klanttevredenheidsonderzoek positief
Klanttevredenheid is een groot goed. Het is iets
dat niet vanzelf ontstaat, maar waar je constant
aan moet bouwen. Ook Alfa vindt het belangrijk
te weten wat u van ons vindt; liefst in positieve
zin, maar óók in negatieve zin. Om die reden
zijn wij in vier regio’s gestart met een klanttevredenheidsonderzoek. We gaan hierbij als volgt
te werk. Na het opstellen van de jaarrekening
ontvangt u binnen twee weken van ons een
e-mail met een beknopte vragenlijst. U kunt
daarin aangeven hoe tevreden u bent over de
10

uitgevoerde werkzaamheden en de contacten
met onze medewerkers. We vragen u daarbij
uiteraard naar de kwaliteit van het uitgevoerde
werk, maar ook naar het meedenken en handelen van onze medewerkers. Ook zijn daarin
- een beetje traditionele, maar wel wezenlijke vragen opgenomen als ‘wat kon er beter?’ en
‘welk rapportcijfer kent u aan ons toe?’
Inmiddels hebben meer dan tweehonderd
klanten de vragenlijst ontvangen. We krijgen
eerlijke reacties die variëren van ‘de hoogte van

de factuur was onverwacht’ tot ‘goed dat men
fiscaal goed meekijkt naar de gevolgen van
investeringen’. We hechten er veel waarde aan
dat u de vragenlijst invult. Hierdoor kunnen wij
onze dienstverlening aan u blijven verbeteren.
Wij zijn ook heel blij met de ruime voldoende
die u ons toekent. Voor ons een duidelijke
bevestiging om dit klanttevredenheidsonderzoek vanaf eind dit jaar ook uit te rollen naar
alle andere regio’s.

BTW-verhoging van 19 naar 21 procent:

het moment bepaalt het tarief
Het algemene BTW-tarief gaat per 1 oktober
2012 omhoog van 19 procent naar 21
procent. Voor veel ondernemers is het op dit
moment nog niet glashelder hoe zij moeten
omgaan met deze overgang naar het hogere
tarief. Het is ook een dilemma: bereken je
de BTW-verhoging door naar je klant of
houd je je prijzen gelijk? Ondernemers zullen
de verhoging van het BTW-tarief ook gaan
merken aan hun liquiditeit, omdat de afdracht
aan de Belastingdienst groter wordt. In veel
gevallen zal de voorfinanciering moeten
worden verhoogd.

De 2 procentpunt die u extra schuldig bent
aan de Belastingdienst, moet u voldoen bij
de BTW-aangifte van oktober 2012 (als u
maandaangifte doet). Doet u aangifte per
kwartaal, dan voldoet u dit bij de BTW-aangifte over het vierde kwartaal 2012.

Let op
Er zijn speciale overgangsregelingen voor
de (op)levering van onroerende zaken en
nieuwbouw. Ook is er een aparte regeling
voor doorlopende prestaties, zoals het
verlenen van licenties, huur, adviestrajecten
en leveringen van gas, water en elektriciteit.

Het moment is bepalend
Inmiddels is er meer duidelijkheid over dit
onderwerp. Het moment dat een goed
of dienst wordt geleverd, bepaalt of het
tarief van 19 procent geldt of juist het tarief
van 21 procent. Het moment waarop de
ondernemer de factuur uitreikt, is dus niet
van belang. Ook het moment van betaling
speelt hierbij geen rol.
Is een product geleverd of is een dienst
verricht vóór 1 oktober 2012, dan blijft het
algemene tarief van 19 procent van toepassing. Oók als ondernemers de factuur op
of na 1 oktober uitreiken, en ook als ondernemers de betaling op of na deze datum
ontvangen.
Ondernemers die prestaties verrichten vanaf
1 oktober, kunnen er voor kiezen om hiervoor
al voor 1 oktober een factuur te versturen.
Op die factuur mag dan al het BTW-tarief
van 21 procent in rekening worden gebracht.
Heeft u als ondernemer al voor 1 oktober
gefactureerd tegen 19 procent, voor producten of diensten die worden verricht na 30
september, dan moet u het volgende doen.

Lees meer over dit onderwerp op:
www.alfa.nl/btw-verhoging

KLANTTEVREDENHEID

Alfa in top-3!
Het is niet alleen goed om te weten hoe je
eigen klanten over je denken. We willen ook
weten hoe goed wij het doen ten opzichte
van branchegenoten. Zakenblad InCompany
toetste recent de tevredenheid over een
groot aantal bedrijven in de sector accountancy en belastingadvies. Op 20 september jl.
is bekendgemaakt dat de derde plaats naar
Alfa gaat, na Ernst & Young en KPMG.

Daarnaast zijn prijzen toegekend voor de
prijs/kwaliteit-verhouding. Met gepaste trots
willen we u laten weten dat de eerste prijs
daarbij is toegekend aan... Alfa!

Lees meer over dit onderzoek op:
www.alfa.nl/incompany
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Harm Holman
Voorzitter EDF

Melkveehouders staan de komende
jaren voor grote veranderingen. Nog

Alfa
vaste begeleider
van EDF

meer focus op de bedrijfseconomische
resultaten is geen luxe, maar noodzaak. European Dairy Farmers (EDF)
is, met Alfa als adviseur, al twee
decennia een studieclub die ijvert voor
een bedrijfsstrategie die gericht is op
een hoger rendement. Want terwijl de
Nederlandse melkveehouder technisch
gezien tot de besten behoort, staan
winsten onder druk. Voorzitter Harm
Holman: “De meeste boeren willen te
snel investeren en steeds meer koeien
melken.”

European Dairy Farmers
houdt Nederlandse melkveehouder een spiegel voor

S

inds 1990 steken melkveehouders uit
negentien landen regelmatig de koppen
bij elkaar om kennis uit te wisselen.
Aan het vakmanschap van de Nederlandse
boer mankeert het niet, weet voorzitter Harm
Holman. Maar er zijn weinig boeren die geld
overhouden. Reden: de te hoge kostprijs.
“We stellen alles in het werk om maar te
kunnen investeren. We zijn het eigenlijke doel
van het ondernemen, geld verdienen, uit het
oog verloren. Er zijn veel te veel ondernemers
die zeggen: ‘Ja maar boer zijn is een manier
van leven’. Oh ja, denk ik dan? Je bent toch
ondernemer, het gaat toch om continuïteit
en iets verdienen?”
Hij kent de oorzaak: de Nederlandse boer
moet eerst achttien cent per liter aftikken voor
melkquotum.
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“We zijn in Europa een van de weinigen die
voor quotum betalen. Maar het ergste is:
we praten elkaar aan dat het nog kan ook.
Banken en adviseurs idem dito: die roepen
ook ‘Investeer maar’ in koor. De meeste
boeren willen te snel investeren en steeds
meer koeien melken. De werkelijkheid is
echter dat melkveehouders de laatste tien jaar
amper rijker zijn geworden. De meerwaarde
van de meeste bedrijven kan worden weggestreept tegen de schuld die ondernemers
hebben opgebouwd. Je ziet het ook aan het
aantal bedrijven dat elk jaar stopt: drie procent.
Nog weinig vergeleken met de Denen, want
daar is het wel negen, tien procent van de
melkveehouders.”

‘Oh ja, die kostprijsclub’

Simpele bedrijfssystemen

Zelf heeft hij een bedrijf met 150 koeien op
honderd hectare, in het Drentse Steenbergen.
Een paar keer per jaar delen Harm Holman en
andere leden - ‘We hebben ongeveer 350 leden,
van wie 250 boeren’ - hun expertise binnen EDF.
“Iedereen heeft wel eens van EDF gehoord, maar
niet iedereen heeft een juist beeld van ons.
‘Oh, daar heb je die kostprijsclub weer’ is het
dan. Maar dat is niet helemaal waar. Zeker, we
zijn een bedrijfseconomische studieclub, maar
we doen veel meer. Onze programma’s zijn veel
breder dan alleen maar de cijfertjes. We laten
boeren verder kijken dan hun eigen bedrijf.
Hoe ziet de wereld om je heen er eigenlijk uit?
Wat gebeurt er allemaal? Kijken bij andere
ondernemers in Europese landen werkt heel
inspirerend.”

Wat kan een Nederlandse boer van een collega
uit het buitenland leren? “Focus. Zorg dat je
je geld verdient met melken. We zijn er in
Nederland onderhand heel goed in om de
meest complexe bedrijfssystemen in te richten,
systemen met hoge kosten en een hoog risico.
Buitenlandse bedrijven zijn vaak veel meer
gericht op het produceren van melk. Er zijn
ook andere bedrijfssystemen die veel simpeler
zijn. KISS: Keep it stupid simple.”

Alfa is al jarenlang de ‘huisaccountant’ van
EDF. In die rol is Alfa verantwoordelijk voor
de advisering aan de Nederlandse afdeling.
Ook begeleidt Alfa lokale studiegroepen en
individuele melkveehouders, op nationaal
en internationaal niveau. Harm Holman:
“De samenwerking met Alfa is voor ons
heel plezierig. In het verleden hadden we
te maken met Jappie Rypma, die heel
inspirerend was voor ons. Maar ik moet
zeggen: in Rick Hoksbergen hebben we
een waardige opvolger. Ook Rick is iemand
die ons goed op scherp kan zetten. Alfa
doet voor alle leden de bedrijfseconomische
boekhouding en voor de meesten ook de
fiscale aangiften. Ook maakt Alfa veel
analyses voor ons; daar leren we weer van.
Waar sta je nou eigenlijk met je bedrijf?”
Een recente analyse was zelfs heel spraakmakend: uit onderzoek van Alfa in opdracht
van EDF bleek dat het gezinsinkomen daalt,
naarmate koeien meer melk geven.
Tweemaal per jaar komen de Nederlandse
leden van EDF bijeen voor een bedrijfsvergelijking. Elke bijeenkomst wordt op een
andere locatie gehouden. Vast ‘agendapunt’
is een bedrijfsbezoek aan een van de leden.
Elk jaar komen alle leden bij elkaar, tijdens
het internationale congres van EDF. Per jaar
is een ander land gastheer, zodat de melkveehouders de kans krijgen om kennis te
maken met uiteenlopende bedrijven.

Meer informatie over de EDF is te
vinden op www.dairyfarmer.net.
Of neem contact op met Alfa,
telefoon 088 253 2300.
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“E

Ko Pots

ven deze order klaar zetten, dan
heb ik tijd voor je”, roept Ko Pots
vanuit de bakkerij. Klanten gaan
vóór. Het is een van de weinige dingen die
niet veranderd zijn in het bakkersvak, opperen
we. “Vroeger bedacht een bakker een nieuw
product, dat hij in de winkel verkocht. Nu komen
de toeleverende bedrijven met de nieuwe
producten en is het de kunst die aan de man
te brengen. Ja, de rol van de bakker is daardoor
behoorlijk veranderd.”
Drie winkels telt Echte Bakker Pots: in Rolde,
Annen en Assen. Het zijn winkels met de geur
die bij een echte bakker hoort. Ambachtelijk,
maar wel vernieuwend. Ko Pots doet zijn
inspiratie vooral op in andere bakkerswinkels.
Ko, lachend: “Afgelopen weekend ben ik met
mijn vrouw een weekendje weg geweest, naar
Twente. Negen bakkerswinkels hebben we
bezocht. Een van die bakkers verkocht zijn
brood als Twents wit en Twents volkoren. Die
had het goed begrepen: hij had een eigen

Echte Bakker

WERKTIJDEN:

“Drie keer in de week sta ik om twee uur
’s nachts op. Veel is geautomatiseerd.
Maar iemand moet vanaf die tijd de zaak
weer opstarten.”
RECESSIE:

“Ook wij merken het. Vroeger bestelde
een bedrijf zó 25 kerstkransen, nu is het:
wil je eerst een prijsopgave doen?”

De passie van een bakker
die nooit bakker wilde worden

BEDRIJFSBEZOEKEN:

“Vorig jaar hebben we medewerkers van
Alfa Assen en Klazienaveen een rondleiding
gegeven. Vonden ze prachtig om te zien
wat een bakker nu écht doet.”
TAAKVERDELING:

“Henk doet de bakkerij, ik doe de
orderverwerking. Met de productie en
de inkoop hoef ik me helemaal niet te
bemoeien.”
LIJFSPREUK:

“Echte Bakker Pots. Wereldberoemd in
eigen omgeving.”
MARKETING:

“Uitstraling is belangrijk in een bakkerswinkel. We verwerken fruit van een lokale
kweker. Dat is mooi, maar je moet het ook
aan de man brengen.”

Het had maar weinig gescheeld of
Ko Pots was geen bakker geworden
maar... accountant. “En nota bene
bij het kantoor dat nu Alfa is, na een
paar naamsveranderingen”, lacht Ko.
Bakker worden, in de voetsporen van
de twee eerdere generaties? Hij moest
er niet aan denken. Anno 2012 heeft
Ko samen met zijn broer Henk de regie
over drie florerende bakkerswinkels in
Drenthe. In een tijd waarin ambachtelijke winkelbedrijven het moeilijk
hebben, weten twee gepassioneerde
ondernemers hun klantenbestand te
vergroten. Op zoek naar het Mirakel
van Drenthe - de enige zelfstandige
bakker met een eigen ICT’er en
relatiebeheerder in dienst.
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“ Kijk, de supermarkt is een geduchte concurrent.
Daar moet je de strijd niet mee aangaan op prijs.

Maar je kunt het wel winnen op klantvriendelijkheid.
draai gegeven aan zijn producten. Ik heb er
vooral de bevestiging gekregen dat we door
moeten gaan met de dingen anders doen. In
het verleden was het parool: als bakkerswinkel
moet je zoveel mogelijk soorten brood en
banket op de plank hebben. Dat is niet langer
zo. Je moet je juist specialiseren. Daar zijn we
volop mee bezig. Het is de kunst om met zo
weinig mogelijk soorten tóch de indruk te
bevestigen dat je heel veel hebt en specialist
bent.”

Praktijkdiploma boekhouden
Echte Bakker Pots is inmiddels aan de derde
generatie toe. Bijna was broer Henk in zijn

’’

eentje die derde generatie geweest. “Ik zei
altijd: bakker word ik nóóit, wat er ook
gebeurt. Vier jaar lang heb ik op een accountantskantoor gewerkt, toevallig hetzelfde
kantoor dat na een paar naamsveranderingen
Alfa Klazienaveen is geworden en waar we nu
klant zijn. Ik had mijn praktijkdiploma boekhouden, was met MBA bezig. Toen werd
vader ernstig ziek. Henk was 16, ik 21. We
stonden er ineens met ons tweeën voor.”
Van die vier jaar ‘Alfa-ervaring’ heeft hij nog
steeds profijt. ‘Voor je kijk als ondernemer is
het heel belangrijk geweest. Je bent bakker,
maar op de eerste plaats ben je ondernemer.
Cijfermatig ben ik meer met de zaak bezig.
Een goede accountant vind ik essentieel. Een
ondernemer moet een vertrouwenspersoon
hebben. Over Alfa ben ik vol lof. Het is een
bureau dat niet alleen de deskundigheid in
huis heeft, maar ook heel persoonlijk werkt.
Ze hebben oog voor de mens achter de cijfers.
Ik hoef maar te vragen en ik krijg antwoord.
En niet alleen over de jaarrekening of de
salarisadministratie. Vorig jaar hadden we
omzetproblemen. Dan ben je bij Alfa ook aan
het goede adres. Er bellen regelmatig andere
kantoren: zullen we eens kennismaken? Maar
wij zijn heel tevreden over Alfa. Ik zeg altijd:
een accountant is nooit te duur, zolang-ie
maar goed werk levert.”

Niet concurreren op prijs
Als ondernemer hebben Ko en Henk een
heldere visie op de zaak. Ko: “Kijk, de
supermarkt is een geduchte concurrent. Daar
moet je de strijd niet mee aangaan op prijs.
Maar je kunt het wel winnen op klantvriendelijkheid. De uitstraling van je winkel kan de
doorslag geven. Je moet die klant verleiden
om bij jou naar binnen te gaan. Niet alleen
vanwege de producten, die moeten goed zijn,
maar ook vanwege de bediening en de service.
Geen wens is ons te gek.”
Streekproducten geven er de couleur locale
aan. Een van de hardlopers is de Drentse Turf,
een kruidcake met rozijnen en walnoten.
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alleen maar niet-klanten hoor, ook bij bestaande klanten. Ga nou gewoon eens op de koffie
bij een klant. Vraag wat ze voor wensen
hebben. Vertel dat we ze nog veel meer te
bieden hebben. Dáár kun je op scoren. Het
slaat goed aan, die relatiebeheerder”, zegt
Ko met Drentse nuchterheid.
De eigen medewerkers zijn goud waard.
Vijfendertig medewerkers tellen de drie
bakkerswinkels. In fte’s gerekend zijn het er
twintig. Het bedrijf investeert veel in opleidingen. “Nu ook weer, een paar jongens volgen
een dagcursus. We betrekken ze ook echt bij
het beleid. Vorig jaar heb ik iedereen een lijstje
laten maken: bedenk nou zelf eens producten
die bij Vaderdag, de lente of Pasen passen.
Al die ideeën hebben we verzameld en die
werken we af. Dan zien ze hun eigen product
terugkomen. Dat werkt veel en veel beter dan
wanneer wij zeggen: dit of dat ga je verkopen
in die periode.”

Bon Voor de lezers van Mens
in bedrijf
Na zo’n smakelijk verhaal over Echte Bakker
Pots wilt u de échte Drentse Turf natuurlijk
wel proeven. En dat kan, met korting zelfs.
Neem deze bon mee naar de filialen van
Echte Bakker Pots en u betaalt voor deze
overheerlijke kruidcake met rozijnen en
walnoten geen € 4,95 maar € 3,95.

“Retailers ontbreekt het nog aan

een goede digitale strategie”

Het seminar van Alfa Hoevelaken
voor detaillisten, met ‘retail-goeroe’
Cor Molenaar, had begin juni niet
beter gepland kunnen zijn. In augustus maakte het CBS de cijfers over het
tweede kwartaal bekend. De verkopen
in de detailhandel zijn in die drie
maanden met 2,1 procent in omzet
en 3,9 procent in volume gedaald.
Lachende derde: de webshops. Die
plusten 6,8 procent, waarmee de
totale online omzetstijging in het
eerste halfjaar uitkwam op een
royale 7,9 procent.

“Vroeger waren bakkers gewoon bakkers. Dat is niet meer genoeg.”

“Het product is helemaal gemodelleerd naar de
echte turven van vroeger, het heeft dezelfde
afmetingen”, laat Ko trots zien. “Het voordeel
van die Drentse Turf is: je kunt er een verhaal
bij vertellen. ‘Het bruine goud’ was de bijnaam
van turf. Er komen hier veel toeristen, die zijn
gevoelig voor zo’n verhaal. Zo leveren we ook
manden met streekproducten: het idee van een
fruitmand, maar dan met bakkersproducten.”

ICT’er in dienst
Als ondernemers slaan de twee broers graag
nieuwe wegen in. Op veel manieren weten Ko
en Henk het de klanten naar de zin te maken.
“Vroeger waren bakkers gewoon bakkers.
Dat is niet meer genoeg. Je bent ondernemer.
Wij waren een van de eersten met een website.
Vorig jaar hebben we de site compleet vernieuwd. We hebben zelfs iemand voor ICT
in dienst genomen, voor een aantal uren per
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week. Gisteren heb ik toevallig nog een gesprek
gehad met hem: om wifi op het terras te
realiseren. Kan een klant even iets bestellen
en meteen inloggen.”
Laatste aanwinst: een heuse webwinkel.
“We zitten hier vlakbij vakantiepark Hof van
Saksen. Families die daar verblijven, kunnen
via internet bestellen en wij bezorgen het.
De omzet loopt nog niet in de tientallen
procenten, maar we zien wel dat er steeds
meer gebruik van wordt gemaakt. De oudere
klanten zullen het niet zo snel doen, maar de
jeugd groeit ermee op.”

BON
Voor een

Drentse Turf
van Echte Bakker Pots
Van € 4,95 voor

€ 3,95

‘Ga op de koffie bij een klant’
Die ICT’er is niet de enige vreemde eend in de
bakkersbijt. “We hebben ook iemand in dienst
genomen die parttime relatiebeheer doet. We
leveren veel aan bedrijven. Die relatiebeheerder gaat de bedrijven in de regio langs. En niet

Deze bon kunt u inleveren in elk van de
drie filialen van Echte Bakker Pots, in Rolde,
Annen en Assen.
Maximaal één bon per persoon.
Deze bon is geldig tot en met 1 december 2012.

O

nheilspellende cijfers voor de
gemiddelde retailer. En dan heeft
de overheid per 1 oktober ook nog
een BTW-verhoging van 19 naar 21 procent in
de aanbieding. De komende jaren zal het dus
aankomen op actie ondernemen. Marco van
den Broek herkende veel van de aanbevelingen
die Cor Molenaar tijdens het seminar deed.
Als retailadviseur zit hij vaak aan tafel met
winkeliers, die advies willen om uit de impasse
te raken. “Deels is het een maatschappelijk
probleem: zonder winkels is een centrum guur
en onaantrekkelijk”, constateert hij. “Ondernemers in gebieden met toenemende leegstand
moeten om de tafel met collega’s, gemeenten,
verhuurders en misschien wel toeleveranciers.
De winkelier kan wél internet gebruiken om
de band met zijn klanten aan te halen. Maar
het heeft weinig zin als een lokale winkel zijn
assortiment ook via een webshop gaat aanbie-

den. Dan leg je het af tegen grotere spelers
die het gehele assortiment in de breedte en
diepte kunnen laten zien.”

Site ‘van de buurjongen’
“Dat wil niet zeggen dat die site géén kansen
biedt”, zegt Marco er meteen bij. “Gebruik
die site als communicatiemiddel. Ga ook op
internet nu eens een relatie aan met je klant.
Breng beleving over, laat zien welke service je
biedt. Veel ondernemers hebben wel een site,
maar die is gemaakt door een buurjongen,
bij wijze van spreken. Een digitale strategie
kun je het niet echt noemen. Ik begrijp het
wel; een retailer is vaak op de korte termijn
gericht. Bovendien ontbreekt het aan personele bezetting om die digitale strategie
vorm te geven. Voor het uitbouwen van een
webwinkel of een internetstrategie heb je
andere mensen nodig dan op de winkelvloer.”

Samenwerking
En andere oplossingen? Marco: “Voor veel
ondernemers is samenwerking een optie.
Er zijn franchiseorganisaties en inkoopclubs
genoeg. Eén afspraak over drop-shipmentleveringen met een samenwerkingsverband
van retailers is voor een leverancier veel
interessanter dan zaken doen met allemaal
individuele retailers. En met zo’n drop-shipmentdeal kun je putten uit het gehele assortiment van de leverancier zonder alles zelf
op voorraad te houden.” Voor de retailer die
graag wil weten hoe hij of zij de toekomst
moet ingaan: de retailspecialisten van Alfa in
Hoevelaken staan voor u klaar.
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Geert Manting
Josje Feller
Geeft op haar 24ste het magazine
‘Vrouw & Passie’ uit, met als
spin-off een site en events,
en is moeder van Julie

“I

k ben al op mijn zeventiende
gestart met een eigen bedrijf; een
winkel met een webshop. Twee jaar
later overleed mijn vader onverwacht. Hij had
tien jaar zijn energie en geld gestoken in een
bedrijf dat houten tuinmeubelen liet maken
in Litouwen. Hij was de eigenaar, ik vond dat
ik het aan mijn vader verplicht was om het
voort te zetten en niet mijn moeder met een
restschuld achter te laten. In die periode heb
ik heel veel aan Geert gehad. Ik had geen
idee waar ik aan begon. Iedereen die ik het
vertelde dat ik door wilde met de zaak zei:
“Josje, doe het niet.” Geert was een van de
weinigen die er anders over dacht. Hij stimuleerde me: “Als je erin gelooft, moet je ervoor
gaan.” Op alle fronten heeft hij mij geadviseerd.
Het scheelde ook dat hij al jarenlang onze
relatiebeheerder was, van mijn vader en van
mij. Geert wist alles van ons, ook omdat hij
privé alles al voor ons regelde. We hebben
veel aan Alfa gehad in die tijd. Waar Geert
heel goed in is, is het opbouwen van een
relatie met een ondernemer. Hij geeft je niet
het idee dat je de zoveelste klant voor hem
bent. Geert voelt ondernemers goed aan. Je
kunt hem altijd bellen en hij heeft meteen een
antwoord op je vraag, óók als het gaat om iets
van vijf jaar geleden. Ik sta een beetje dubbel
tegenover cijfers: de boekhouding invoeren
vind ik verschrikkelijk, maar de cijfers op de
lange termijn vind ik interessanter. Ook nu we
die houtfabriek niet meer hebben en ik mijn
eigen blad ‘Vrouw & Passie’ uitgeef, is Geert
nog steeds belangrijk. Ik ben ondertussen
verhuisd naar Rotterdam, maar een telefoontje
met Geert is zó gedaan.”
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Relatiebeheerder van
kantoor Assen en
al jarenlang zakelijk
vertrouwenspersoon
van de familie Feller

“Geert zei:
als je erin gelooft
moet je het doen”

“I

k ken Josje via haar vader, die een
onderneming had in Litouwen.
Zij stond voor de keus het bedrijf
voort te zetten toen hij plotseling overleed.
Hoe oud was ze toen? Negentien, twintig?
Dat zegt wel iets over haar ondernemerszin.
Haar vader had veel vertrouwen in ons. Van
het ene op het andere moment zaten we
samen aan tafel, Josje en ik. Josje heeft in die
periode veel op ons geleund. Ik heb er echt
bewondering voor dat zij zich in die vervelende
situatie zo goed staande heeft gehouden. Zo
jong als ze is, heeft ze al verschillende dingen
gedaan. Nu is het weer het magazine ‘Vrouw
en Passie’. Ja, ik kijk het zelf ook in, ik heb een
abonnement thuis. Een ondernemende tante
is het. Nuchtere meid. Iemand die heel goed
weet wat ze wil en die af en toe ook heel
eigengereid kan zijn. Josje woont tegenwoordig in Rotterdam, dus fysiek contact hebben
we minder. De contacten vanuit de beginperiode zijn echter gebleven, maar nu gaat
het meestal via de mail. Met cijfers uit het
verleden heeft ze niet zoveel. Josje kijkt liever
naar de toekomst. Maar zij is wel iemand die
snapt hoe het spelletje werkt. Ze kan heel
complexe vragen stellen. Josje is nog jong,
ik ben ervan overtuigd dat ze het als ondernemer gaat maken. Waar ze goed in is, is in het
ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe
concepten. Loopt het eenmaal, dan gaat ze
op zoek naar de volgende uitdaging.”

“Ze is iemand
die snapt hoe het
spelletje werkt”
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kantoor

Nijverdal
Veel veranderingen bij Alfa. De meest
zichtbare is te vinden op het nieuwe
bedrijventerrein ‘t Lochter III in Nijverdal.
Alfa kocht er het allereerste perceel om er
een nieuw kantoor te bouwen. Met reden:
in Nijverdal gaan twee van de bestaande
vestigingen samen, te weten die in Ommen
en Wierden. Tegelijkertijd krijgt het nieuwe
Alfa Nijverdal versterking van de tien
medewerkers van Webbink accountants &
adviseurs, een lokaal kantoor met een grote
klantenkring en een goede reputatie.
Efficiencyvergroting is de noemer waaronder
alle veranderingen vallen. In één kantoor zijn
straks alle disciplines gebundeld. En vanuit
Nijverdal zijn alle klanten in Twente en
Salland prima bereikbaar. Rondje ván en
dóór de zaak? Op vrijdag 16 november is
er een open huis.

VESTIGINGEN
Alfa Accountants en Adviseurs
Aalsmeer
Aalten
Assen
Barneveld
Bennekom
Bleiswijk
Boskoop
Dodewaard
Gorinchem
Groningen
Hardenberg
Heerhugowaard
Heythuysen
Hoevelaken
Hoogeveen

088 2531100
088 2531250
088 2531550
088 2531400
088 2531650
088 2531850
088 2531200
088 2531750
088 2531950
088 2531600
088 2532850
088 2532100
088 2532150
088 2532650
088 2532200

Klazienaveen
Kollum
Leeuwarden
Meppel
Naaldwijk
Nijkerk
Nijverdal
Raamsdonksveer
Wageningen
IJsselmuiden
IJsselstein
Zelhem
Zutphen
Zwolle

088 2532250
088 2532400
088 2532300
088 2533150
088 2532450
088 2531500
088 2532750
088 2532050
088 2531000
088 2533000
088 2532900
088 2531300
088 2531350
088 2533050

De ondernemende mens centraal
w w w. a l f a . n l

Alfa Registeraccountants
Alfa DAS
Boficon
Alfa Subsidieadviseurs
Alfa Retailadviseurs
Alfa Fusies en Overnames

088 2533200
088 2533201
088 2531000
088 2531000
088 2532650
088 2533202

